
2 Vásárhelyi Hírlap  2017. augusztus 11–13., péntek–vasárnap AKTUÁLIS

540049 Marosvásárhely,
Liviu Rebreanu utca 48. szám. 

Telefon: 0265-260 170

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0265–260 170-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

Hon lap:  www.vasarhelyi-hirlap.ro
E-mail: hirlap@vasarhelyi-hirlap.ro
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Érdemes még  a hétvégén ki-
használni, hogy a világ legne-
vesebb gitárművészei Marosvá-
sárhelyen tartózkodnak és kü-
lönleges koncertekkel, hang-
versenyekkel lépnek fel. A 12. 
Harmonia Cordis Gitárfesztivál 
vasárnap estig tart még.

Pénteken a koncertek sora 
már 16 órakor elkezdődik a Kul-
túrpalotában, ahol marosvásár-
helyi fiatal tehetségek zenélnek. 
Este immár a marosvásárhe-
lyi várba várják a gitárszólamok 
szerelmeseit, ahol egy rock-jazz 
estre számíthatnak a Monyo 
Project Acoustic közreműkö-
désével. Az est második részé-
ben a Pusztai Antal Jazz band 
muzsikál.

Szombaton a fesztivál kiemelt 
vendége, a nagy-britanniai Jon 
Gomm tart technikai bemutatót  
15 órától a Kultúrpalotában. A ze-
nész  először koncertezik Romá-

niában, de nem csak ezért érde-
kes, nagyon különleges techni-
kát alkalmaz, fingerpicking style 
a neve. A fingerpicking azt jelen-

ti, hogy mindkét kezével játszik 
a gitár nyakán, akusztikus gitár 
segítségével hoz létre dob hango-
kat, basszus és dallam hangokat 

egyszerre. Az ő dalait különféle 
hanghatások és stílusok kísérik, 
beleszámítva a blues, soul, rock 
és még a metál stílust is.

Aznap az esti koncertek is 
visszatérnek a Kultúrpalotába, 
19 órától a venezuelai Gabriel 
Guillén koncertezik, majd a né-
met Katrin Klingeberg, valamint 
a chilei Sebastián Montes duó 
veszi át a színpadot.

A fesztivál zárónapján, vasár-
nap jó idő esetén a marosvásár-
helyi várban zajlanak a koncer-
tek. A magyarországi Girán Pé-
ter flamencót játszik, majd a  ha-
zai Radu Vâlcu Răzvan Florescu 
duó lép fel. A záró koncertet pe-
dig a nagy-britanniai Jon Gomm 
biztosítja.

A széles körű közönség meg-
nyerése érdekében ingyen belé-
pést biztosítanak minden érdek-
lődőnek a szervezők.

SZÁSZ CS. EMESE

A gerincferdülésben szen-
vedő gyerekek és fiata-
lok számára Romániá-

ban először tavaly Marosvásár-
helyen szerveztek speciális tá-
bort, a nagy érdeklődésre való 
tekintettel pedig idén augusz-
tus 7–12. között ismét megtart-
ják a ScoliCamp-et.

Barát a gerincfűző

A szakemberek szerint na-
gyon fontos, hogy minden gye-
rek érzelmi támogatást kap-
jon a családtól ,  barátok-
tól és információkat az orvo-
sok, gyógyterapeuták részé-
ről. Mindezek mellett a tábor-
ban kiemelkedő szerepet kap 
a pszihoterapeuta jelenléte is a 
felépülési folyamat alatt, mivel 
segítséget nyújt a páciens szá-
mára a belső motiváció meg-
találásában, ami hozzásegíti, 
hogy „győztesként kerüljön ki 
a szkoliózissal való küzdelem-
ből”. „A ScoliCamp előtt nagyon 
nehéz volt elviselnem, hogy ge-
rincfűzőt kell hordanom. Úgy 
éreztem, nagyon sok minden-
ben akadályoz, hogy nem hord-
hatom majd a kedvenc ruhái-
mat, és hogy a többiek furcsán 

fognak rám nézni. A tábor alatt 
folyamatosan hordtam a ge-
rincfűzőt és számos sporttevé-
kenységen vettem részt. Moti-
vált, hogy sportolás közben is 
folyamatosan használjam. Té-
len megtanultam hódeszkázni 
és nem is éreztem, hogy gerinc-
fűzőt hordok” – fogalmazott az 
esemény ismertetőjén a tavalyi 
tábor egyik résztvevője, Mara 
Iorga. A tábor szervezői legfon-
tosabb céljuknak azt tűzték ki, 
hogy elfogadtassák a fiatalok-
kal a szükséges segédeszközt: 
a gerincfűző nem az ellensé-
gük, hanem a barátjuk.

A betegség

A gerincferdülések között 
a leggyakoribb, mintegy 80% 
az úgynevezett  idiopátiás 
szkoliózis, amelynek pontos 
kiváltó oka egyelőre nem is-
mert a szakemberek előtt. Ál-
talában a gyors testi növeke-
dés idején jelentkezik, 7–9, il-

letve 12–15 éves korban. A ge-
rinc oldalirányú elgörbülését a 
csigolyák tengelyük körüli el-
csavarodása kíséri, ami a háti 
szakaszon bordapúp, az ágyé-
ki szakaszon kóros gerinc mel-
letti elődomborodás kialakulá-
sához vezet. Ritkább fajtája a 
kongenitális szkoliózis, amely 
a csigolyatest, csigolyaívek hi-
bás fejlődése miatt alakul ki. 
A szkoliózis mindegyik fajtájá-
ra jellemző, hogy amennyiben 
nem áll meg a görbület rom-
lásának folyamata, akkor sú-
lyos deformitás alakul ki, ami 
oda vezet, hogy csökken a tü-
dő légzőfelülete, ennek követ-
keztében pedig a tüdő vérke-
ringése nehezebbé válik, a szív 
nagymértékben megnehezül. A 
tüdő károsodása után kialakul 
a szívelégtelenség állapota, a 
beteg terhelhetetlenné válik, 
munkavégző képességét elve-
szíti. Mindezek mellett felgyor-
sulnak a gerincfájdalmat okozó 
kopásos elváltozások és súlyos 

kozmetikai elváltozások is ki-
alakulnak.

Kezelési módozatok

A gerincdeformitás kialaku-
lása esetén elsődleges fontos-
ságú a korai felismerés. Na-
gyon enyhe esetben elképzel-
hető, hogy semmilyen terápia 
nem szükséges, de kifejezet-
tebb deformitás konzervatív ke-
zelést igényel (gyógytorna, fűző 
viselése). Amennyiben konzer-
vatív kezelés már az előreha-
ladott csontérettség miatt nem 
jön szóba, vagy segítségével 
a további romlást megállítani 
nem sikerül, és mindezek mel-
lett a gerincdeformitás olyan fo-
kot ért el, hogy a beteg hátralévő 
teljes életében állandó rosszab-
bodása várható, műtéti korrek-
ció javasolt. 

A táborról többet a https://
www.facebook.com/scolicamp 
oldalon lehet megtudni.

GÁSPÁR BOTOND

A gerincferdülésben szenvedő gyerekek számára tábort szerveztek Marosvásárhelyen

Teljes értékű élet betegen is

Nagyon fontos a korai felismerés és a lelki támasz

A nagy-britanniai Jon Gomm különleges technikát alkalmaz

Marosvásárhelyen

szerveztek először tá-

bort kifejezetten a 

gerincferdülésben 

(szkoliózisban) szenve-

dő gyerekek és fiatalok 

számára. A tavalyi siker-

re alapozva idén máso-

dik alkalommal is lehe-

tőséget biztosítanak a 

kór által érintettek szá-

mára a kikapcsolódás-

ra, motivációra.

Hétvégén még tart a klasszikus gitárfesztivál




